
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

INFORMAÇÕES DO REQUERENTE

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Sobrenome/Last Name  Primeiro Nome/ First Name   Nome do Meio/Middle Name

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Endereço Residencial/ Address (Não aceitamos Caixa Postal) ( P.O Boxes not accepted)   

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □□    □□□□□-□□□
Cidade/City            Estado/State    CEP /Zip Code

□□-□□-□□□□□□□□       □□-□□□□□□□□□       □□-□□□□□□□□□
Cód. País/Cntry CD.  Cód. Área/Area Code  Telefone Comercial    Cód. Área/ Area Code     Telefone Celular/ Cel Phone Cód. Área  Telefone Residencial

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Endereço de e-mail (Se aplicável) O seu endereço de e-mail deve ser único e não compartilhado com outro Consultor Independente. Ao fornecer o seu endereço de e-mail, você concorda em receber comunicações comerciais por e-mail 
da Herbalife Nutrition. Email Address (If applicable) Your email address must be unique and not shared by another Member. By providing your email address, you have consented to receive commercial email communications from Herbalife Nutrition.

□□□□□□□□□   □□  □□□□    □□□.□□□.□□□-□□      □ Masculino  □ Feminino
Data de Nascimento/D.O.B) (Mês por extenso)   Dia/day      (Ano/yr) CPF do Requerente/National TIN Number: Gênero

INFORMAÇÕES DO CONSULTOR INDEPENDENTE / CLIENTE 
PREMIUM QUE TE INDICOU O PROGRAMA

_______________________________________________________________ 
Nome do Indicante (em letra de forma)

_______________________________________________________________ 
Telefone

□□□□□□□□□□
Número de ID da Herbalife Nutrition do Indicante 

HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, nº 371
Lapa de Baixo – São Paulo-SP- Brasil 
CEP 05040-000
Tel: (11) 3879-7822

Departamento de Serviços ao Consultor
Tel: (55 11) 3879-7822 ou 0300-789-2122.

PEDIDO DE ADESÃO E INSCRIÇÃO AO PROGRAMA CLIENTE PREMIUM HERBALIFE NUTRITION
Esse Pedido de Adesão deve ser preenchido com informações exatas e por completo para ser considerado pela Herbalife International do Brasil Ltda. 

CLIENTE PREMIUM QUE JÁ FOI CONSULTOR INDEPENDENTE HERBALIFE ANTERIORMENTE

ID do Contrato Anterior:    Nome:  

Data da Proposta:   /  / . Data da última atividade relacionada com aquele Contrato   /  / .
Dia      Mês      Ano Dia       Mês     Ano

SEU ID HERBALIFE NUTRITIONSUA CHAVE DE ACESSO

Você encontra este ID na FRENTE  
do cartão de registro que recebeu  

no seu novo Kit de Cadastro.

Você encontra a chave de acesso no 
VERSO do mesmo cartão que você 

recebeu com o seu novo Kit de Cadastro.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Ao assinar esse pedido de adesão, eu reconheço que li e entendi os termos e condições do Programa Cliente Premium da Herbalife 

Nutrition e aceito receber os comunicados da Herbalife, incluindo novidades sobre o programa, conteúdo promocional e comunicação 

de marketing em nome de parceiros de negócios da Herbalife Nutrition.

 Nome e assinatura do Requerente: __                                                                                         /  / .  
Dia   Mês   Ano
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PROGRAMA CLIENTE PREMIUM DA HERBALIFE NUTRITION 

Bem-vindo à Herbalife Nutrition como um novo Cliente Premium. Na Herbalife 

Nutrition, o nosso compromisso é fazer os melhores produtos nutricionais do mundo 

e ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. É por isso que estamos oferecendo 

aos clientes a oportunidade de atingir essas metas como Clientes Premium. 

Os benefícios e condições da sua adesão Premium (“Programa Cliente Premium” ou 

“Programa”) estão descritos abaixo. Em caso de dúvidas sobre a adesão ou sobre o 

Programa, acesse o site www.herbalife.com.br. 

Se você já é um Consultor independente Herbalife Nutrition e está se convertendo 

para Cliente Premium, você passa a ter os direitos e benefícios de um Cliente 

Premium ao invés dos direitos e benefícios de um Consultor Independente, aos quais 

você expressamente renuncia ao escolher tornar-se um Cliente Premium. 

1. Inscrição e benefícios 

Você será um Cliente Premium após a conclusão de sua inscrição online no site 

www.myherbalife.com.br1, em “Comece Agora”. 

Como Cliente Premium, você estará apto a adquirir produtos Herbalife Nutrition com 

desconto e receber os outros benefícios do Programa Cliente Premium, incluindo: 

• Aumento do desconto em produtos de acordo com suas compras e consumo 

(para mais informações sobre os níveis de desconto, acesse 

www.cliente.herbalifenutrition.com.br/detalhes; 

• Taxa de renovação anual mais baixa na renovação do Programa; 

• Acesso exclusivo ao site do Cliente Premium; 

• Entrega direta ao Cliente Premium; 

• Convidar seus amigos e familiares ao Programa Cliente Premium; 
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1 Caso a inscrição ao Programa Cliente Premium seja feita pelo envio do Termo de 

Adesão através do Canal Inteligente ou Central de Apoio ao Cliente Premium, você 

será um Cliente Premium quando nós (Herbalife Nutrition) aceitarmos sua adesão ao 

programa e sua adesão estiver registrada em nosso banco de dados. 

2. Limitação 

Os produtos Herbalife Nutrition que você compra são unicamente para o seu consumo 

pessoal e para consumo de seus familiares que moram com você. Você concorda que 

não fará as seguintes práticas, as quais são exclusivas a um Consultor Independente 

Herbalife Nutrition: 

1) Revender produtos ou serviços Herbalife Nutrition; 

2) Recrutar ou patrocinar outros para serem Consultores Independentes Herbalife 

Nutrition; 

3) Se intitular a receber compensações de qualquer tipo do Plano de Vendas e 

Marketing da Herbalife Nutrition 

O não cumprimento das práticas descritas acima resultará no término e cancelamento 

do seu Programa Cliente Premium. Se você tem ou desejo de vender produtos 

Herbalife Nutrition e construir um negócio como Consultor Independente Herbalife 

Nutrition, por favor, fale com o seu Consultor Independente (Patrocinador) ou acesse 

www.herbalife.com.br para mais informações de como se tornar um Consultor 

Independente Herbalife Nutrition. Para mais informações sobre conversão de Cliente 

Premium em Consultor Independente, acesse 

www.cliente.herbalifenutrition.com.br/detalhes.  

3. Satisfação garantida ao cliente 

Nós queremos você 100% satisfeito com suas compras. Se, por alguma razão, você 

não estiver completamente satisfeito com algum produto Herbalife Nutrition, você 

pode devolvê-lo no prazo de até 30 dias da data de recebimento de seu produto, para 
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reembolso integral ou troca pelo mesmo produto (este prazo já inclui eventuais 

garantias legais). 

Caso você tenha comprado os produtos em nosso site (www.myherbalife.com.br) ou 

através do Televendas (11-3879-7822 para São Paulo ou 0300-789-3222 para as 

demais localidades), você deve solicitar a troca ou reembolso no nosso atendimento 

online, acessando www.myherbalife.com.br. 

Caso você tenha comprado os produtos de um Consultor Independente Herbalife 

Nutrition, você deve entrar em contato com o Consultor Independente para solicitar 

seu reembolso ou troca. 

4. Devolução do Kit de Início ao Programa Cliente Premium 

Você também pode fazer a devolução do seu KIT CLIENTE PREMIUM ONLINE no 

prazo de até 90 dias, e ser reembolsado integralmente caso resolva cancelar a sua 

Adesão ao Programa. Você deve solicitar a devolução através do nosso atendimento 

online, acessando www.myherbalife.com.br. 

Caso você tenha comprado o KIT CLIENTE PREMIUM de um Consultor Independente 

Herbalife Nutrition, você deve entrar em contato com seu Consultor Independente para 

solicitar seu reembolso ou troca. 

5. Programa de Indicações 

Aos Clientes Premium é autorizada a prática de indicar / convidar outros para o 

Programa Cliente Premium. 

O primeiro Consultor Independente Herbalife Nutrition em sua organização é o seu 

Patrocinador e o Cliente Premium que lhe apresentou o Programa (no ato da inscrição) 

e inscreveu você como um novo Cliente Premium é o seu Indicante. 
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Ao convidar / indicar alguém para o Programa Cliente Premium, esta passa a ser seu 

Convidado, e as compras (pontos) feitas pelos seus convidados diretos (primeira 

linha) contam para você alcançar maiores níveis de descontos até o nível Ouro. 

Caso seu Convidado opte por se converter em Consultor Independente Herbalife 

Nutrition, você receberá um comunicado informando sobre essa conversão. Você terá 

90 dias para também se converter e manter esse novo Consultor Independente em 

sua organização e tornar-se o Patrocinador dele. Durante esse período e até que você 

se converta a Consultor Independente, os benefícios sobre as compras feitas pelo seu 

indicado sobem para o seu Patrocinador. 

Caso você opte por não se converter a Consultor Independente dentro dos 90 dias, o 

novo Consultor Independente e sua linha descendente ficarão permanentemente 

como downlines do seu patrocinador. Para maiores informações acesse 

www.cliente.herbalifenutrition.com.br/detalhes. 

6. Relacionamento com o seu Patrocinador 

O Consultor Independente Herbalife Nutrition que lhe apresentou o Programa (no ato 

da inscrição) e inscreveu você como Cliente Premium é o seu Patrocinador. 

Caso você opte por se tornar um Consultor Independente por meio de outro 

Patrocinador, você deve aguardar um período de 12 (doze) meses após a rescisão ou 

término de seu Programa Cliente Premium (“Período de Inatividade”) para assinar seu 

contrato com outro Patrocinador. Note que você não deve ter tido nenhuma atividade 

na Herbalife Nutrition durante o Período de Inatividade para assinar contrato de 

consultor Independente com outro Patrocinador. Se você tiver realizado qualquer 

atividade na Herbalife Nutrition durante o Período de Inatividade, o prazo do Período 

de Inatividade começará a ser contado novamente após tal atividade. 

Caso você se inscreva como Consultor Independente Herbalife Nutrition com outro 

Patrocinador sem o cumprimento do período de inatividade, a Herbalife Nutrition se 

reserva o direito de encerrar seu vínculo com a Herbalife Nutrition ou tomar qualquer 
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outra ação que seja considerada apropriada, a seu exclusivo critério (como mudar o 

seu Patrocinador atual para o seu Patrocinador anterior). 

Período de Inatividade Exclusivo para Clientes Premium: Período de inatividade é o 

período que os Clientes Premium devem aguardar para inscrever-se no Programa 

com outro Patrocinador. Os Clientes Premium estão sujeitos a 2 (dois) períodos de 

inatividade distintos: 

• 90 (noventa) dias após inscrição ao programa – Caso não seja feito nenhum 

pedido no período de 90 (noventa) dias após a data de inscrição ao Programa 

Cliente Premium, você estará livre para fazer uma nova inscrição com outro 

Patrocinador, desde que um novo KIT CLIENTE PREMIUM seja adquirido e a 

ficha cadastral e Termos & Condições do programa, devidamente assinados, 

sejam enviados através do Canal Inteligente, Central de Apoio ao Cliente 

Premium (dúvidas e suporte) ou Telegram, procurando pelo nome 

@HerbalifeContratosbot. 

• Caso seja feito um pedido a qualquer tempo, seja dentro dos primeiros 90 dias 

ou depois desse período, o período de inatividade passa a ser de 12 (doze) 

meses após o término do período de adesão (sem renovação). Passados esse 

período, você estará livre para fazer uma nova inscrição com outro 

Patrocinador, desde que um novo KIT CLIENTE PREMIUM seja adquirido e a 

ficha cadastral e Termos & Condições do programa, devidamente assinados, 

sejam enviados através do Canal Inteligente, Central de Apoio ao Cliente 

Premium (dúvidas e suporte) ou Telegram, procurando pelo nome 

@HerbalifeContratosbot. 

Observação: É considerado atividade nesse Programa a compra de produtos 

Herbalife Nutrition pelo Cliente Premium diretamente da Herbalife Nutrition, pelo site 

www.myherbalife.com.br, ou através da rede de Consultores Independentes Herbalife 

Nutrition. 

Para maiores informações sobre, acesse www.myherbalife.com.br. 
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7. Renovação e Cancelamento 

Ao aderir ao Programa Cliente Premium, você tem direito a 12 (doze) meses de 

acesso ao site exclusivo para Clientes Premium, bem como todos os benefícios 

oferecidos pelo Programa. 

Ao final desse período de 12 (doze) meses, será necessário renovar sua adesão ao 

Programa efetuando o pagamento da taxa de renovação (consulte o valor vigente em 

www.myherbalife.com.br). 

Você pode cancelar sua adesão ao Programa de Cliente Premium a qualquer 

momento mediante solicitação enviada à nossa Central de Relacionamento através 

do nosso atendimento online em www.myherbalife.com.br. 

Ao optar por tornar-se um Consultor Independente Herbalife Nutrition, este acordo de 

Cliente Premium terminará automaticamente e passarão a vigorar os direitos e 

benefícios de Consultor Independente. 

8. Privacidade e segurança dos dados 

A Herbalife Nutrition coleta, usa e compartilha informações pessoais identificáveis, 

como previsto em nossa Política de Privacidade disponível em 

http://www.herbalife.com.br/politica-privacidade. Nós fazemos isso para cumprir as 

nossas obrigações nos termos deste contrato e para outros fins descritos na Política 

de Privacidade. Como resultado, algumas de suas informações pessoais identificáveis 

podem ser compartilhadas com outros Consultores Independentes Herbalife Nutrition 

que têm direito a receber essas informações sobre pessoas dentro de sua linha 

descendente. 

Você concorda que, ao assinar esse pedido de adesão, aceita receber comunicados 

da Herbalife, incluindo informações sobre o Programa, conteúdo promocional e 

comunicação de marketing em nome de parceiros de negócios da Herbalife Nutrition, 
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através de e-mail, SMS, WhatsApp (ou aplicativo compatível), ou qualquer outro meio 

de comunicação. 

Você pode alterar a opção de receber comunicados a qualquer momento em 

www.myherbalife.com.br. 

9. Outras considerações 

• Modificação — Os benefícios e condições de seu Programa de Cliente 

Premium podem sofrer alterações de tempos em tempos de acordo com 

critérios exclusivos adotados pela Herbalife Nutrition. 

• Transferência — Seu contrato de Cliente Premium é pessoal e intrasferível. 

• Escolha da Lei — Este Contrato e qualquer disputa decorrente da relação 

entre a Herbalife Nutrition e você serão regidos pelas Leis da República 

Federativa do Brasil. 

• Divisibilidade — Se qualquer disposição deste Contrato for inválida, ilegal ou 

inaplicável em qualquer aspecto, ela será separada do Contrato e não terá 

efeito sobre o restante do Contrato, o qual permanecerá em pleno vigor e efeito. 

Além disso, deve ser adicionada automaticamente ao Contrato uma provisão a 

mais parecida possível com a disposição retirada. 

• Danos — Na medida máxima permitida pela lei aplicável, a responsabilidade 

da Herbalife será limitada aos danos emergentes relacionados a eventuais 

produtos com vícios, mediante substituição ou indenização pelo valor 

equivalente ao preço de compra dos produtos. 

• Extinção e atraso — Nenhuma anuência, demora ou limitação da Herbalife 

Nutrition para exercer qualquer direito, poder ou opção em benefício da 

Herbalife perante qualquer Cliente Premium deve constituir uma renúncia às 

provisões ou uma renúncia pela Herbalife Nutrition de seus direitos em 

qualquer momento sob este Contrato, e, portanto, não serão consideradas 

tampouco como novação aos termos deste Contrato. 


	BRPT03 Rev. 0320 - T&C.pdf
	Contrato Completo.pdf
	BRPT03 Rev. 0320 (1).pdf
	Contrato Completo.pdf
	PAGINA 2 PROGRAMA CLIENTE PREMIUM HERBALIFE NUTRITION TERMOS E CONDICOES INSCRICAO (PARA CONTRATO OFFLINE) (3).pdf





